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1. WPROWADZENIE 

Firma Solutions 30 SE (Solutions 30 lub Firma) oraz jej spółki zależne (zwane łącznie Grupą Solutions 30) usta-
nowiły i przyjęły niniejszą globalną Politykę antykorupcyjną nie tylko w celu przestrzegania krajowych i między-
narodowych przepisów dotyczących zwalczania korupcji, ale także aby prowadzić działalność w sposób etyczny 
i zgodnie ze standardami określonymi w Kodeksie postępowania Solutions 30 (dalej Kodeks postępowania).

Korupcja to przestępstwo. Może mieć poważne konsekwencje dla pracowników i firm, takie jak wysokie kary i 
inne sankcje urzędowe, utrata konkurencyjności oraz roszczenia odszkodowawcze. 

Solutions 30 musi przestrzegać ustawowych i wykonawczych przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w 
każdym kraju, w którym prowadzi działalność. Zabraniają one wszelkich form korupcji, przekupstwa i wywiera-
nia wpływu. Przepisy te — takie jak francuska ustawa „Sapin 2” czy brytyjska Bribery Act — mają na ogół szeroki 
zakres i zastosowanie. Przepisy te zabraniają oferowania, obiecywania, przekazywania, żądania lub przyjmowa-
nia — bezpośrednio lub pośrednio — pieniędzy lub „czegokolwiek wartościowego” w relacjach z urzędnikami 
państwowymi lub osobami z sektora prywatnego w celu uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowych lub 
zapewnienia innych „niewłaściwych korzyści”.
Każda osoba, która nie będzie przestrzegać niniejszej Polityki antykorupcyjnej i związanych z nią przepisów, 
zostanie objęta odpowiednim postępowaniem dyscyplinarnym.

Niniejsza Polityka antykorupcyjna szczegółowo przedstawia zasady przeciwdziałania korupcji określone w Ko-
deksie postępowania i definiuje nasze standardy antykorupcyjne. Przedstawiono w niej różne rodzaje praktyk 
korupcyjnych, takie jak konflikt interesów, gratyfikacje oraz upominki, gościnność i zaproszenia. Zawiera kon-
kretne wymagania dotyczące zachowań związanych z zapobieganiem korupcji i służy zapewnieniu przestrzega-
nia wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 
przez Solutions 30.

Zasady określone w tej polityce mają zastosowanie wobec wszystkich naszych pracowników na każdym szcze-
blu Grupy Solutions 30.

2. TERMINY I DEFINICJE

W tym rozdziale podano definicje terminów stosowanych w polityce, aby ułatwić ich zrozumienie.

2.1. Łapówkarstwo
Łapówkarstwo oznacza oferowanie, obiecywanie lub wręczanie (łapówkarstwo czynne) czegokolwiek warto-
ściowego jako zachęty do działania (lub zaniechania działania) oraz domaganie się, żądanie, przyjmowanie, zgo-
dę na przyjmowanie lub akceptację czegokolwiek wartościowego (łapówkarstwo bierne). Jest to zachowanie 
niewłaściwe, nielegalne, korupcyjne, nieetyczne lub stanowi naruszenie obowiązków. Każda próba przekup-
stwa jest objęta tą definicją.

2.2.Konflikt interesów
Sytuacja, w której na obiektywną zdolność pracownika do podejmowania decyzji wpływają jego własne inte-
resy lub interesy osób trzecich, a jego decyzje biznesowe nie są już podejmowane wyłącznie dla dobra Grupy 
Solutions 30.

2.3. Korupcja
Termin zbiorczy dla przestępstw związanych z łapówkarstwem i korupcją (czynną i bierną).
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2.4. Darowizny
Dobrowolne oferowane nieodpłatnie darowizny w postaci pieniędzy lub usług bez prawnego zobowiązania do 
wspierania celów charytatywnych lub politycznych. 

2.5. Rozrywka
Przedstawienia, koncerty, imprezy sportowe i inne wydarzenia, w których rozrywka jest głównym celem imprezy.

2.6. Wymuszenie
Grożenie lub stosowanie przemocy w celu uzyskania czegoś wartościowego.

2.7. Drobne gratyfikacje
Korzyści w formie niewielkich płatności w celu zabezpieczenia lub przyspieszenia rutynowych działań admini-
stracji, do których danej osobie przysługuje prawo.

2.8. Upominki
Wszelkiego rodzaju świadczenia nieodpłatne, takie jak napiwki, przysługi, rabaty lub inne materialne lub nie-
materialne dobra o wartości pieniężnej.

2.9. Gościnność
Gościnność obejmuje napoje, przekąski i posiłki.

2.10. Urzędnik państwowy
Każdy pracownik organów publicznych, ministerstw, urzędów i innych ich agencji oraz organizacji międzyna-
rodowych, a także osoby występujące w oficjalnym charakterze na rzecz lub w imieniu którejkolwiek z wyżej 
wymienionych instytucji.

2.11. Nagabywanie
Nakłanianie innej osoby do popełnienia czynu zabronionego.

2.12. Patronat
Patronat to bezpośredni lub pośredni wkład finansowy w określone wydarzenie lub serię wydarzeń organizo-
wanych przez osobę fizyczną lub prawną w celu promowania własnej marki lub reputacji.

2.13. Osoba trzecia
Wszelkie podmioty lub osoby inne niż Solutions 30 lub jej spółki zależne, na przykład podwykonawcy, dostawcy 
lub klienci. 

3. NADRZĘDNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

W tym rozdziale omówiono różne rodzaje praktyk korupcyjnych oraz określono wymagania dotyczące zacho-
wań związanych z zapobieganiem korupcji.

3.1. Drobne gratyfikacje

Drobne gratyfikacje (patrz definicja w punkcie 2.7) są łapówkami i w większości krajów są karalne. Solutions 30 
wyraźnie zakazuje tego typu płatności. 

Przykład: Oferowanie pieniędzy organowi publicznemu w zamian za przyspieszenie usługi, do której XY jest 
uprawniony.
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3.2. Nagabywanie i wymuszanie

Solutions 30 wspiera pracowników, którzy są nakłaniani lub zmuszani przez innych do wpłacania składek.
Jeśli urzędnik państwowy lub inna osoba próbuje uzyskać od pracownika Solutions 30 nienależną zapłatę lub 
podobne świadczenie w zamian za nienależną korzyść, pracownik musi odmówić. Dokonanie takich płatności 
może być jednak wyjątkowo uzasadnione, jeśli płatności dokonuje się w celu zapobieżenia poważnemu zagro-
żeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa własnego, współpracownika bądź członka rodziny.
Wszelkie (próby) nagabywania i wymuszania płatności należy natychmiast zgłaszać pocztą elektroniczną do 
Dyrektora Działu Ryzyka i Zgodności z Przepisami Grupy, podając szczegółowo opis sytuacji.

Przykład: Lokalny urzędnik państwowy grozi pracownikowi Solutions 30 więzieniem, jeśli nie przekaże on żą-
danej zapłaty.

3.3. Upominki, gościnność i zaproszenia

Upominki, gościnność i zaproszenia, które są przyjmowane, wręczane lub oferowane, mogą szybko wywołać 
wrażenie korupcji i pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną. Pracownicy Solutions 30 nie powinni nigdy 
dawać ani przyjmować żadnych wartościowych upominków ani podobnych korzyści, bezpośrednio lub pośred-
nio, od lub na rzecz osób trzecich. Upominki, gościnność i zaproszenia są dopuszczalne, jeśli ich wartość oraz 
częstotliwość są uzasadnione i mieszczą się w zakresie zwyczajowych uprzejmości biznesowych. Czas i sposób 
ich wręczania nie może wpływać na podjęcie decyzji ani sprawiać takiego wrażenia. 
Upominki, gościnność i zaproszenia nigdy nie powinny wpływać na decyzje biznesowe pracownika Solutions 30 
ani być postrzegane jako wywierające wpływ na osobę, która je otrzymuje. Ponadto upominek lub zaproszenie 
można wysyłać wyłącznie na adres służbowy odbiorcy. 

Dopuszczalne upominki, gościnność i zaproszenia mogą obejmować:
• koszty podróży bezpośrednio związane z celami służbowymi, np. wizyta w biurze;
• posiłki o uzasadnionej wartości i częstotliwości, np. roboczy lunch czy kolacja;
• udział w uroczystościach w charakterze oficjalnego przedstawiciela;
• upominki promocyjne o niskiej wartości i upominki grzecznościowe, np. artykuły promocyjne, takie jak dłu-

gopisy i kalendarze. Upominki te muszą być wyraźnie rozpoznawalne jako prezenty (logo firmy, dołączona 
kartka z życzeniami itp.).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stosowności upominków, gościnności i zaproszeń, pracownicy 
powinni niezwłocznie skonsultować się ze swoimi przełożonymi. W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pora-
dy można skontaktować się z Dyrektorem Działu Ryzyka i Zgodności z Przepisami Grupy.

Surowo zabronione jest:
• udzielanie, obiecywanie udzielenia lub oferowanie zapłaty, upominku, podróży, gościnności lub innej ko-

rzyści albo zabieganie o nie z oczekiwaniem lub nadzieją uzyskania korzyści biznesowej lub w celu wyna-
grodzenia już udzielonej korzyści biznesowej;

• przyjmowanie zapłaty lub obietnicy zapłaty od osoby trzeciej w przypadku podejrzenia, że jest ona ofero-
wana z oczekiwaniem uzyskania korzyści biznesowej.

• przyjmowanie upominku, gościnności, podróży lub innej korzyści albo jej obietnicy od osoby trzeciej w 
przypadku podejrzenia, że jest ona oferowana z oczekiwaniem uzyskania w zamian korzyści biznesowych.

Przykład: zaproszenie zewnętrznego kontaktu biznesowego odpowiedzialnego za udzielenie zamówienia, na 
które firma Solutions 30 również złożyła ofertę, aby zwiększyć szanse na korzystną decyzję.
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        3.4. Urzędnicy państwowi i osoby pełniące funkcje publiczne

Urzędnicy państwowi często podlegają znacznie bardziej rygorystycznym przepisom i ograniczeniom niż osoby 
prywatne. Przekupstwo funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem karnym i jest ścigane we wszystkich 
krajach. Wszelkie relacje z urzędnikami państwowymi muszą być ściśle zgodne z przepisami ustawowymi i wy-
konawczymi, którym podlegają.

Ogólnie rzecz biorąc, upominki, gościnność i zaproszenia dla urzędników publicznych są zabronione. Pod żad-
nym pozorem nie należy dawać prezentów w celu wynagrodzenia urzędnika państwowego za podjęte przez 
niego decyzje. Zasadniczo dozwolone są jednak materiały konferencyjne, odpowiednie materiały marketingo-
we oraz upominki promocyjne o niskiej wartości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stosowności upominków, gościnności i zaproszeń, pracownicy 
powinni niezwłocznie skonsultować się ze swoimi przełożonymi. W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pora-
dy można skontaktować się z Dyrektorem Działu Ryzyka i Zgodności z Przepisami Grupy.

Przykład: Wykorzystanie osobistych kontaktów z urzędnikiem państwowym w celu wpłynięcia na ostateczną 
decyzję na korzyść Solutions 30 i wygrania przetargu w zamian za bilety na imprezę sportową.

3.5. Konflikt interesów

Pracownicy Solutions 30 powinni zawsze działać w najlepszym interesie Firmy i dlatego muszą unikać wszelkich 
sytuacji, w których interesy lub działania finansowe, biznesowe lub osobiste stoją lub mogą stać w sprzeczno-
ści z interesami Solutions 30 lub jego partnerów biznesowych, albo niezwłocznie rozwiązywać takie problemy. 
Pracownicy muszą z wyprzedzeniem identyfikować rzeczywiste i potencjalne konflikty interesów oraz prowa-
dzić działalność zawodową wyłącznie w najlepszym interesie firmy Solutions 30. W kontaktach służbowych 
należy unikać nawet pozorów preferencji opartych na relacjach osobistych.
W przypadku zaistnienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów pracownik jest zobowiązany do 
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego.

Przykład: Pracownik, który jest odpowiedzialny za zarządzanie kontraktami i zakup usług, pozostaje w osobi-
stych relacjach z osobą pracującą dla firmy, która zaopatruje Solutions 30.

3.6. Darowizny, patronaty i działalność charytatywna

Darowizny i patronaty mogą stanowić ukryte łapówki. Muszą one być zgodne z normami etycznymi i nie może 
być wątpliwości co do ich legalności.
Solutions 30 zakazuje przekazywania darowizn na cele polityczne. Darowizny na cele charytatywne muszą 
wspierać zaangażowanie społeczne firmy Solutions 30 określone w Kodeksie postępowania. Nie wolno ich 
nigdy oferować ani przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, osobom ani organizacjom w celu uzyskania ja-
kichkolwiek korzyści biznesowych dla Solutions 30. Należy to zapewnić z wyprzedzeniem.
Wszelkie patronaty mają na celu wyłącznie wspieranie marki Solutions 30. Pracownicy są zatem zobowiązani 
do upewnienia się, że wpłata w ramach patronatu nie jest związana z transakcją biznesową, a w szczególności 
nie stanowi wynagrodzenia za zlecenie biznesowe. Patronat należy uzgodnić w formie pisemnej, określając 
kwotę wkładu, odbiorcę, cel oraz działalność patronacką. 
Wszelkie darowizny na cele charytatywne i patronat należy uzgodnić z zarządem oraz Dyrektorem Działu Ryzy-
ka i Zgodności z Przepisami Grupy.

Przykład: Przekazanie darowizny na rzecz organizacji charytatywnej klienta w ramach oferty Solutions 30.
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3.7. Osoby trzecie

Powodzenie Solutions 30 zależy również od pełnej zaufania współpracy z osobami trzecimi. 
Dlatego Solutions 30 wchodzi z nimi w relacje biznesowe wyłącznie w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na tego 
typu usługi lub towary jest uzasadnione. Należy się upewnić, że osoba trzecia działa zgodnie z prawem we 
wszystkich swoich działaniach biznesowych, że ceny usług i towarów odpowiadają wartości rynkowej oraz że 
osoba trzecia ma kwalifikacje i uprawnienia wymagane do świadczenia usług lub dostarczania towarów. Od-
biór takich usług i towarów musi być zawsze udokumentowany w sposób przejrzysty i prawidłowy.
Przed nawiązaniem nowej relacji biznesowej należy przeprowadzić proces zapewnienia należytej staranności 
wobec osób trzecich. Wszyscy partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania naszych wartości i stan-
dardów opisanych również w Kodeksie postępowania partnerów biznesowych.

Przykład: Umowa z partnerem biznesowym, w której opisana usługa nie jest w rzeczywistości świadczona i ma 
raczej na celu ukrycie nielegalnego celu.

3.8. Księgi i akta

Solutions 30 musi prowadzić dokładne i kompletne księgi oraz akta. Księgi i akta obejmują wszelkie dokumenty 
utworzone lub otrzymane w związku z działalnością Solutions 30, w tym księgi handlowe, rachunki, faktury, 
korespondencję biznesową oraz wszelkie inne dokumenty, które są wyraźnie związane z działalnością, takie jak 
dokumentacja jakościowa i prawna.
Wszystkie transakcje finansowe muszą być dokładnie i w pełni udokumentowane oraz regularnie sprawdzane. 
Zabronione są wszelkie zatajenia oraz niekompletne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd wpisy w księ-
gach handlowych.
Solutions 30 sporządza swoją dokumentację zgodnie z wewnętrznymi standardami, przepisami prawa podat-
kowego oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Przykład: Przesunięcie wydatków do innego działu w celu ukrycia faktu, że wyczerpano budżet.

4. NIEZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I ICH NARUSZENIE

 Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie określone w Polityce informowania o nieprawidłowościach. Może 
skutkować działaniami dyscyplinarnymi do rozwiązania stosunku pracy lub umowy w przypadku partnerów 
biznesowych włącznie. Naruszenie przepisów antykorupcyjnych może również skutkować odpowiedzialnością 
cywilną, sankcjami karnymi i innymi karami, w tym karą pozbawienia wolności. 

Niezgodność z niniejszą polityką można zgłaszać w sposób poufny, zgodnie z naszą Polityką informowania 
o nieprawidłowościach (patrz poniżej).

5. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA KORUPCJI

1. Szerzenie świadomości i szkolenia  

- Informowanie o polityce antykorupcyjnej Solutions 30 w firmie i poza nią. 
- Regularne szkolenia dla pracowników i wymaganie odbycia szkoleń przez pracowników najbardziej nara-

żonych na ryzyko korupcji, niezależnie od szczebla kierowniczego.
- Doraźne quizy dla pracowników dotyczące tej i innych polityk.
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2. Prośba o poradę lub wskazówki

Pracownik, który chce poprosić o poradę lub wskazówki, znaleźć informacje lub zadać pytanie w sprawie zwią-
zanej z korupcją, może zwrócić się do swojego przełożonego lub Dyrektora Grupy ds. Ryzyka i Zgodności z 
Przepisami Prawa, wysyłając wiadomość e-mail na adres s30.compliance@solutions30.com.

3. Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości  

Firma Solutions 30 wdrożyła mechanizm informowania o nieprawidłowościach, w ramach którego można po-
ufnie zgłaszać wszelkie niezgodności z niniejszą polityką. Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości jest dostęp-
ny pod adresem: https://solutions30.integrityline.com
Firma Solutions 30 ustanowiła i przyjęła globalną politykę informowania o nieprawidłowościach, aby zagwa-
rantować najwyższe możliwe standardy otwartości, uczciwości, rzetelności, etyki i odpowiedzialności. Ma ona 
zastosowanie do wszystkich spółek zależnych Grupy Solutions 30 we wszystkich obszarach prawnych, w któ-
rych prowadzimy działalność. Polityka informowania o nieprawidłowościach firmy Solutions 30 jest dostępna 
w jej witrynie internetowej.

4. Polityka należytej staranności wobec osób trzecich

Polityka należytej staranności wobec osób trzecich („TPDD”) firmy Solutions 30 określa obowiązkowe procedu-
ry dotyczące nawiązywania, monitorowania, odnawiania i rozwiązywania wszelkich relacji z osobami trzecimi. 
Oprócz obowiązujących procedur w polityce opisano również role i obowiązki oraz określono obowiązkową 
dokumentację i konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania i naruszenia przepisów. 
Celem polityki TPDD jest analiza rzetelności i wiarygodności partnerów biznesowych, aby uniknąć lub przynaj-
mniej zminimalizować potencjalne szkody finansowe i wizerunkowe Grupy Solutions 30 wynikające z działań 
partnerów biznesowych. 

5. Rekrutacja kadry kierowniczej

Cała kadra kierownicza, w tym m.in. nowi członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, przed nawiązaniem stosunku 
pracy lub umowy o świadczenie usług są poddawani sprawdzeniu przeszłości.

6. Monitoring 

Grupa Solutions 30 opracowała procedury monitorowania i oceny środków zgodności wdrożonych w całej Gru-
pie. Wdrażanie niniejszej polityki oraz innych polityk i procedur jest kontrolowane, monitorowane i oceniane 
pod nadzorem Dyrektora Grupy ds. Ryzyka i Zgodności z Przepisami Prawa.  
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